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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DO ADITAMENTO E OU AJUSTE
O presente Termo de Fomento, por comunicação prévia, escrita e fundamentada, poderá ser modificado nos
termos da legislação vigente mediante assentimento das partes, por meio de Termo Aditivo e ou Ajuste de
Implementação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este Termo de Fomento poderá ser denunciado por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias e rescindido de pleno
direito, independentemente de interpretação judicial ou extrajudicial, e a qualquer tempo por descumprimento
das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições,
ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer
ônus advindo dessa medida, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que
tenha vigido e creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Pactuam, ainda, as seguintes condições:
a)
Todas as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão consideradas como regularmente
efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por telegrama ou telex, devidamente comprovados por
conta, nos endereços das partes; e;
b)
As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que
possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão registradas em atas ou relatório circunstanciado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
DO FORO
Elegem as partes como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja o Foro da Comarca de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir eventuais
controvérsias resultantes do presente Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa.
E por acharem-se justos e conveniados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para
um só efeito, perante as testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, que também o subscrevem, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.
Campo Grande, ... de ... de 2021.

MARCELO FERREIRA MIRANDA
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS/FIE
CONCEDENTE
Testemunhas:
Assinatura:
Nome:
RG:
CPF:

.....
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Assinatura:
Nome:
RG:
CPF:

Edital de Chamamento Público nº006/2021

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por
intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de
Mato Grosso do Sul – FUNDESPORTE/MS, torna
público o presente Edital de Chamamento Público
visando para apoiar as Organizações da Sociedade
Civil (Entidades de Práticas do Desporto), clubes de
modalidades olímpicas e paralímpicas, na formação
de atletas com idade abaixo de 18 anos.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:
1.1
O propósito do presente Chamamento Público é a seleção de propostas visando à celebração de Parceria
com o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do
Sul – Fundesporte/MS, a ser formalizada por Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse
público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil - OSC
(Entidades de Práticas do Desporto), os clubes das modalidades olímpicas e paralímpicas conforme condições
estabelecidas neste Edital.
1.2
O procedimento de seleção será regido pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto
Estadual n° 14.494, de 02 de junho de 2016, pela Resolução/SEFAZ nº 2.733, de 06 de junho de 2016 e pelos
demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
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